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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 29.10.2021
Consiliul local al comunei Ciocani, județul Vaslui, s-a întrunit astăzi 29.10.2021, ora 1000,
în ședință ordinară în conformitate cu art. 133 alin 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, la sediul Primăriei comunei Ciocani , județul Vaslui, fiind convocat prin dispoziția
scrisă a primarului.
La apelul nominal efectuat de secretara comunei, se constată că sunt prezenți 11 consilieri
locali , din totalul de 11 consilieri locali..
Participă la ședință d-na Nechita Mihaela consilier contabil și dl. Turcu Emil , consilier
inginer din cadrul Primăriei Ciocani.
Fiind îndeplinite prevederile art. 137 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, ședința este legal constituită.
Dl. Lăzărescu – în convocare nu este trecut proiectul de hotărâre privind alegerea
președintelui de ședință .
D-na secretar- nu este trecut proiectul , dar convocarea nu a fost făcută de mine , ci de dl.
Primar.
D-na secretar - înainte de a începe ședința vreau să vă aduc la cunoștință că dl. primar nu
vrea să semneze dispoziția de acordare a indemnizației lunare de însoțitor d-nei Avram Maranda pe
motiv că în dispoziție s-a trecut indemnizația brută și nu cea netă , inițial a spus că nu trebuie trecut
brutul ci numai netul , i-am trecut și indemnizația brută și netul , a scris pe dispoziție, ca rezoluție,
că a fost înaintată dispoziția la Instituția Prefectului spre analiză . Dl. Primar vă dau un model de
dispoziție de la Primaria Perieni ca să vedeți că întocmește la fel și cu brutul și cu netul , este
legală, este corectă , numai că nu vreți să semnați dispoziția. Aveți o problemă cu d-na Avram
Maranda?
Are certificat de handicap grav.
Dl. Primar- nu am nici o problemă cu nimeni , am semnat-o ,am trimis dispoziția la
Prefectură.
D-na secretar – n-ați semnat-o , semnați dispoziția , pentru că va trebui să fie pusă în plată
cu 1 octombrie 2021.
Dl. Primar – va fi pusă în plată. Dacă nu dă viză de legalitate atunci o facem din nou.
D-na secretar- dar este legală , eu am semnat-o, de ce nu o semnați?. Dar aici nu facem
fiecare dispozițiile , d-voastră faceți dispozițiile d-voastră și eu fac dispozițiile mele , aici facem
dispozițiile Primăriei comunei Cocani .
Dl. Primar –asteptăm răspuns de la Prefectură. N-o semnez.
Dl. Mocanu- care-i motivul legal. D-voastră o semnați și secretara nu știe.
D-na secretar- dacă d-voastră faceți și dispozițiile și hotărârile , atunci eu nu mai fac nici
un document , le faceți d-voastră pe toate. Atunci eu îi voi da dispoziția nesemnată de d-voastră dnei contabil pentru a fi pusă în plată. De ce nu o semnați?
Se supune la vot procesul-verbal de la ședința anterioară și se aprobă cu 7 voturi.pentru și 4
abțineri ( dl. Tofan, dl. Mocanu , dl. Diaconu și dl.. Hazu).
Dl. Lăzărescu- d-nii consilieri vor ca diversele să fie discutate înaintea ședinței. Se poate
supune la vot ?
D-na secretar- atâta timp cât dl. primar nu rămâne la sfârșit.
Dl. Mocanu – după ce-și rezolvă dl. primar interesele pleacă , de aceea , e bine la început.
Dl Lăzărescu- dacă stăm să ne certăm acum o oră la diverse.
Dl. Tofan- de ce să ne certăm?
Dl Hazu- oricum ne certăm la urmă o oră.
Dl. Primar- respectați convocarea vă rog.
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D-na secretar- nu se supune la vot, doar dacă dl. primar promite că rămâne la sfîrșitul
ședinței.
Dl Hazu – diversele sunt în folosul comunității, nu sunt în interes personal diversele..
Dl. Primar- nu mă obligă nimeni să rămân nici la ședință .
Dl. Mocanu - atunci nu mai veniți. Delegați pe altcineva sau nu mai veniți.
D-na secretar- atunci nu mai participați la ședință dacă nu sunteți obligat.
Dl. Primar- o s-o fac și pe asta.
Dl. Mocanu -discutăm sau nu diversele la începutul ședinței?
Dl. Primar- discutați convocarea. Dl. Președinte respectați convocarea.
Dl. Tofan – ne lăsați să vorbim și noi! Ce nu vă convine?
Dl. Mocanu – nu hotărăști dumneata, noi hotărâm.
Dl. Hazu – sunt probleme în interesul comunității pe care o reprezentați d-voastră.
Dl. Tofan – ne-am săturat să vă duceți la Poliție să spuneți ce măsuri ați luat, m-am săturat
să iau amendă la Legea nr. 61 , m-am săturat ca , contabila d-voastră să sune la Poliție să spună că a
fost agresată, ce i-am cerut ?
Dl. Viceprimar- dă-o în judecată.
Dl. Mocanu – dl. primar , ce vă deranjează dacă-s la început diversele?
Dl. Tofan –eu vă întreb dl, primar , este frumos ceea ce se întâmplă în Primărie?
Dl. Primar- dar nu se întâmplă nimic.
Dl. Tofan – cum nu se întâmplă? De ce a spus că este agresată d-na contabil pentru faptul că
m-am dus și i-am cerut niște explicații?
Dl. Primar- întrebati-o pe ea, nu pe mine. Eu nu am fost present la acea discuție.
Dl. Tofan –noi nu suntem obligați să facem ceea ce spune dl. Primar. Și noi trebuie să dăm
niște explicații oamenilor care ne-au susținut.
Președintele de ședință prezintă ordinea de zi și se aprobă cu 11 voturi pentru.
D-na secretar- această convocare nu a fost făcută de mine, dl. Primar nici măcar nu s-a
consultat cu mine, i-am făcut adresă ca să-mi comunice care este ordinea de zi , data, ora ședinței,
nu mi-a comunicat nimic , mi-a trimis o parte din materiale de ședință gata făcute.
Dl. primar, în calitate de inițiator, solicită suplimentarea ordinei de zi cu încă 6 proiecte de
hotărâre și anume: proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, proiect de hotărâre
privind aprobarea programului de deszăpezire şi combaterea poleiului pe drumurile din
administrarea comunei Ciocani în perioada de iarnă 01 noiembrie 2021- 31 martie 2022, proiect
de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar/material Parohiei Ciocani, județul Vaslui, ,
proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de
investiții “ÎNFIINȚARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA CIOCANI,
JUDEȚUL VASLUI “, în vederea finanțării din surse legal constituite , prin Programul național
de investiții “ Anghel Saligny “, din buget local, alte fonduri guvernamentale , fonduri europene
nerambursabile, proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general
pentru obiectivul de investiții “ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA
CIOCANI, JUDEȚUL VASLUI “, în vederea finanțării din surse legal constituite , prin
Programul național de investiții “ Anghel Saligny “, din buget local, alte fonduri guvernamentale ,
fonduri europene nerambursabile și proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a
devizului general pentru obiectivul de investiții “ÎNFIINȚARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE
GAZE NATURALE ÎN COMUNA CIOCANI, JUDEȚUL VASLUI “, în vederea finanțării din
surse legal constituite , prin Programul național de investiții “ Anghel Saligny “, din buget local,
alte fonduri guvernamentale , fonduri europene nerambursabile.
Se supune la vot suplimentarea ordinei de zi și se aprobă în unanimitate de voturi.
Se fac propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
Dl. Tofan propune pe dl. Hazu să fie ales președinte de ședință pentru 3 luni.
Dl. Mocanu propune pe dl. Lăzărescu să fie ales președinte de ședință pentru 3 luni.
D-na Giușcă propune pe dl. Lăzărescu să fie ales președinte de ședință pentru 3 luni.
Dl. Lăzărescu propune pe dl. Mocanu să fie ales președinte de ședință pentru 3 luni.
Președintele de ședință prezintă primul proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de
ședință și referatul de aprobare .
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Supusă la vot prima propunere , pentru dl. Hazu se aprobă cu 3 voturi pentru .
Supusă la vot propunerea , pentru dl. Lăzărescu se aprobă cu 11 voturi pentru .
D-na secretar- prezintă raportul compartimentului de resort.
Dl. Tofan prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate .
Supus la vot proiectul de hotărâre se adoptă în unanimitate de voturi.
Președintele de ședință prezintă cel de-al doilea proiect de hotărâre privind revocarea
hotărârii Consiliului local nr. 31/28.07.2021 privind aprobarea declarării unor imobile ca bunuri
aparținând domeniului public de interes local al U.A.T. comuna Ciocani , județul Vaslui și referatul
de aprobare .
D-na secretar – n-a fost întocmită legal hotărîrea de d-voastră dl. Primar! Dar nu-i prima
hotărâre nelegală .
Dl. Tofan- înseamnă că dl. primar minte.
Dl. Hazu- e legal ca dl. primar să părăsească sala de ședințe? Continuăm dacă dl. primar
nu-i aici?
D-ra secretar- duceti-vă și-l chemați dl. viceprimar.
Dl. Mocanu- harababura asta este din cauza dumneata dl. președinte, în loc să-i pui dumneata
întrebări primarului , taci și oamenii sunt revoltați.
D-na secretar prezintă raportul compartimentului de resort.
Se prezintă adresa Instituției Prefectului Vaslui nr. 13975/17.09.2021 prin care solicită
revocarea hotărârii Consiliului local nr. 31/28.07.2021 privind aprobarea declarării unor imobile
ca bunuri aparținând domeniului public de interes local al U.A.T. comuna Ciocani , județul Vaslui
motivat de faptul că este nelegală .
D-na secretar- adresa Prefecturii a fost din 17.09.2021 , au mai fost 2 ședințe , de ce a fost
înregistrată de d-na contabil pe 25.10.2021, are d-na contabil atribuții de a înregistra adrese ?
Această hotărâre putea fi revocată și în ședințele din 24.09.2021 și 30.09.2021. De ce nu
ajung adresele la noi la timp. De ce sunt eu sunată de d-na judecător de la Judecătoria Bârlad în
legătură cu o adresă din luna mai, o contraventie( o amendă contravențională) pe numele d-voastră,
ca primar , care nu a fost plătită la timp și a mai fost trimisă încă o dată în octombrie 2021 ?
Amenda trebuia plătită în 15 zile , a fost trimisă pe adresa de mail oficială a instituției în luna
mai 2021 , nu a fost plătită amenda, trebuia confirmată primirea acesteia.
Dl. Tofan prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate .
La întrebările consilierilor locali dl. primar a părăsit sala de ședințe.
Supus la vot proiectul de hotărâre se adoptă cu 7 voturi pentru. și 4 voturi împotrivă (dl.
Tofan, dl. Mocanu , dl. Diaconu și dl.. Hazu )
Președintele de ședință prezintă cel de-al treilea proiect de hotărâre privind aprobarea
actualizării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale
al comunei Ciocani, județul Vaslui și referatul de aprobare .
Dl. Hazu – nu mai corespund inventarele de acum 15 ani. Acum iese mai puțină pășune. De
ex. la prima tarla au dispărut 2 ha.
Dl.Mocanu – dacă s-a luat din pășune are cineva titlu de proprietate pe ele?
Dl. Hazu - noi le actualizăm din burtă acum?
D-na secretar- din punctul meu de vedere acest proiect ar trebui analizat mai atent, adică să nu
se suprapună titluri pe suprafețele de pășune . Planurile de amplasament au fost întocmite de dl.
Luca Liviu , reprezentant al SC Servcad Expert SRL . Unele suprafețe sunt diminuate.
Dl. Hazu- cam toate sunt diminuate.
Dl. Primar – planurile de amplasament au fost semnate de O.C.P.I .
D-na secretar- OCPI nu a semnat nici un plan de amplasament, unde sunt semnăturile?
Dl. Hazu – unde-i diferența de pășune? Au mai intrat la apă în 15 ani.!
Dl. Mocanu – nu s-a măsurat și terenul arabil?
Dl. Primar – toate diferențele de pășune au fost arate , terenul care nu a fost arat revine în
rezerva Primăriei ca teren arabil, se fac măsurători, toată rezerva primăriei va fi scoasă la margine
cu toată suprafața existentă, nu scapă nimeni , și dată la cei care au dreptul , titluri de proprietate la
care au dreptul , care au hotărâri judecătorești. Dacă aceste 2 ha sunt diminuate din pășune se vor
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regăsi în teren arabil (la poziția 17 e o diferență de 2 ha și ceva), pentru aia am fost întorși înapoi,
am spus e posibil ca această hotărâre să fie întoarsă înapoi. .
Dl. Hazu – în fiecare parcelă este diferență.
Dl. Primar- dacă aceste 2 ha de pășune sunt diminuate se vor regăsi , nu le ia nimeni acasă , se
vor regăsi în teren arabil.
Dl. Mocanu – în posesia cui sunt acum?
Dl. Primar – în rezerva Primăriei.
Dl. Mocanu – Primăria le administrează , cine le administrează?
Dl. Primar – nu le țin eu.
Dl. Hazu – eu aș fi făcută o comisie, trebuia făcută o anchetă să vedem unde a dispărut restul
pășunii , o reintroducem și după aceea să reactualizăm inventarul, îl treceam înapoi în pășune și
actualizam inventarul .
Dl. Primar – nu poți să treci din domeniul privat în domeniul public pășunea.
D-na secretar – se modifică suprafețele.
Dl. Primar- ați dat 100 de ha de pășune către Garda Forestieră Focșani printr-o hotărâre de
Consiliu local .
D-ra secretar- 80, 00. ha au fost date pentru împădurire.
Dl. Primar – au fost 80 și ceva de ha de pășune date la Garda Forestieră ,dar eu n-am spus că
a fost ceva ilegal, dar imediat trebuia atunci făcută din nou actualizarea pășunii .
D-ra secretar- au fost terenuri degradate .
Dl. Primar – trebuia să faceți atunci din nou .
Dl. Mocanu – cine deține aceste suprafețe de pășune , se iau bani pe ele de la APIA , sunt în
proprietatea cuiva , sunt în posesia primărei?
Dl. Primar- când s-a dat pășunea la Garda Forestieră imediat trebuia făcută actualizarea
pășunii.
Dl.primar- nu știu cine ia bani , am început procedurile de măsurătoare .
Dl. Mocanu -în astea intră și cele 80 ha ?
Dl. Primar – au fost scoase .
Dl. Mocanu – în inventarul ăsta sunt incluse și alea 80 ha sau nu?
Dl. Primar – nu sunt incluse.
Dl. Tofan – avem 284, 3 ha pășune.
Dl. Hazu - și au fost 367 ha pășune.
Dl. Lăzărescu- nu sunt 284 ha.
D-ra secretar- planurile de amplasament nu au fost înregistrate la OCPI ,au fost făcute
măsurători de dl. Luca?
Dl. Primar- din această suprafață de pășune avem 13 ha care nu sunt înregistrate , ca să
înregistrez aceste 13 ha , cât timp durează .
Dl. Mocanu – avem atâtea ha de pășune dar în realitate sunt mai multe , dar cealaltă suprafață
s-a dus în teren arabil, cine îl deține și dacă se ia bani pe el , dacă s-a împroprietărit cineva .
Dl. Primar – eu nu mă pot duce la Coștoi , la Aristotel să spun că deține , nu știu , am început
procedurile de măsurătoare , rezerva primăriei , o scoatem separat din toată
Dl. Hazu- mergem și măsurăm înapoi tarlalele după inventarul de pe timpul d-lui Munteanu și
vedem cine a intrat și mutăm țărușul înapoi, acolo unde a fost.
Dl. Lăzărescu – pănă mutați țărușul?
Dl. Hazu –îți asumi dl. Lăzărescu?
Dl. Lăzărescu – da îmi asum .
D-ra secretar – există o comisie specială de inventariere, dl. primar nu a semnat raportul
comisiei, de ce nu vrea să semneze ?
Dl. Primar - este o dispoziție în care este trecută d-na Tofan , d-na Prodan .
D-na secretar- ele sunt supleanți , titular sunteți d-voastră , eu, d-na contabil, dl. Huminic și dl.,
Merlan ca membri titulari. Dumnealor refuză să facă parte , chiar dacă sunt supleanți.
Dl. Primar- dacă nu mă lăsați să vorbesc , îmi este rușine de consilieri , vă înregistrez modul
d-voastră de comportament aici și nu mai vin la ședință , vreau să dau dovadă de bun simț , să vă
răspund la toate întrebările, dar dacă eu vreau să vă explic și nu-mi dați voie .
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Dl. Mocanu – explicați în temei legal.
Dl. Primar – în temei legal vă explic.
Dl. Hazu – n-a zis nimic, eu n-am înțeles nimic .
Dl. Lăzărescu – eu am înțeles.
Dl. Lăzărescu – dacă d-voastră întârziați acum , niciodată nu o să fie dată pășunea la fermieri.
Dl Hazu- așa o dăm jumate și jumate rămâne la arendași . Eu am o bucată de teren , eu am
muncit.
Dl Lăzărescu – nu iau subvenție .
D-ra secretar – dl. primar nu vrea să semneze raportul comisiei speciale de inventariere.
Dl. Primar – da , dar nu azi , nu trebuie azi .
Dl. Hazu – nu-i în regulă , de aia nu semnează dl. primar.
Dl. Lăzărescu – semnați raportul dl. Primar.
Dl. Primar- refuză funcționarii publici să facă parte din comisie. D-na Tofan refuză să
semneze.
D-ra secretar – ați spus că semnează dl. Turcu și dl. Șoitu în locul d-lui Huminic și d-lui
Merlan care sunt în concediu. Semnează dl. Turcu că este supleant conform dispoziției.
Dl. Primar – eu n-am nimic cu această cu această comisie , dacă funcționarii nu semnează, eu
cum să semnez ?
D-na secretar - și eu cum să semnez proiectul de hotărâre dacă d-voastră nu semnați raportul?
Dl. Mocanu- d-le președinte ați înțeles de la dl. primar unde-i restul de pășune?
Dl. Tofan – stăm să facem legal.
Dl. Hazu – nu vota dacă nu esti de accord cu noi.
Dl. Lăzărescu – eu sunt de accord , trebuie dată pășunea la cetățeni.
D-na secretar – pășunea se va da la anul viitor.
Dl. Mocanu – dacă nu-i clară pășunea , ce dai?
Dl. Hazu – ce pășune dai la anul, jumate ?
Dl. viceprimar- aducem fermierii.
Dl. Tofan – aduceți fermierii.
D-na secretar- dacă dl. primar , în calitate de președinte al comisiei ,nu semnează raportul ,
nici eu nu semnez proiectul de hotărâre.
Dl. Primar- eu semnez raportul și dispoziția în forma dată de mine, nu în forma dată de dvoastră. Eu întocmesc dispozițiile .
D-ra secretar- vă rog să nu mă amenințați . Semnați raportul comisiei sau nu? Nici nu poate fi
supus dezbaterii Consiliului local atât timp cât nu este semnat acest raport al comisiei speciale de
inventariere.
Dl Lăzărescu – supunem la vot proiectul de hotărâre ?
D-na secretar- sunteți președinte al comisiei speciale de inventariere , actualizati pășunea ,
dar nu semnați raportul, ce ați actualizat dl. primar? Faceți d-voastră raportul , faceți dispozițiile ,
faceți toate materialele , d-voastră sunteți și primar și secretar.
Dl. Hazu – nu sunt împotrivă să dați pășunea la fermieri.
Dl. Mocanu – ce dai , unde-i restul terenului?
D-na secretar- de ce nu semnati raportul, nu-i correct întocmit?
Dl. Hazu – schimbați suprafețele , am avut 100, acum avem 50.
Dl. viceprimar- trebuie să dăm pășunea la oameni.
Dl. Hazu – s-o dăm toată , nu jumate.
Dl. Tofan – dacă nu este legal nu suntem de accord.
Dl. Hazu – noi consilierii PNL ,tura viitoare vrem să căutăm diferența de pășune.
D-na secretar- un proiect de hotărâre nu poate fi dezbătut dacă nu este însoțit de referatul de
aprobare, raportul compartimentului de resort și avizul comisiei de specialitate.
Dl. Primar – solicită raportul comisiei speciale, pe care îl semnează în timpul ședinței .
D-na secretar- supleanții semnează în locul titularilor , când absentează titularii.
Dl. Hazu – nu sunt de accord cu actualizarea asta.
Este chemat dl Turcu la ședință.
Dl. Mocanu – dl. Turcu poate ne dați o explicație de specialist.
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Dl. Mocanu – s-a găsit o suprafață de pășune, ele în realitate sunt mult mai multe , cine deține
restul de teren, diferența ?
Dl. Turcu- acum s-au făcut niște măsurători de dl. Luca Liviu , care sunt și avizate de OCPI
din câte știu .
D-na secretar- nici un plan de amplasament nu este avizat. De ce refuzi să semnezi raportul?
Dl. Turcu – la supleanți sunt trecuți d-na Tofan, d-na Prodan .
D-na secretar – nu este o ordine , ca și inginer la cadastru e normal să semnezi în locul d-lui
Merlan , așa cum semnezi și adeverințele de registru agricol în locul lui. D-na Tofan nu are
cunoștință de pășunea comunei. Este normal să știi care este pășunea, lucrezi la compartimentul
agricultură, cadastru.
Dl. Turcu – eu semnez , dar de ce a fost pusă d-na Tofan înaintea mea?
D-na secretar - prezintă art. 5 din HG nr. 392/2020.
Dl. Mocanu- dl. inginer unde este diferenta de teren, cine deține diferenta de teren?
Dl. Turcu – primăria o deține.
Dl. Mocanu – cine o muncește .
Dl. Turcu – este în adm-rea Consiliului local.
Dl. Mocanu – unde este diferenta de teren.?
Dl. Turcu – este pe teren.
D-na secretar- trebuie să semneze și d-na contabil. D-na contabil semnează și raportul
comisiei speciale de inventariere.
Se prezintă raportul Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al UAT
Ciocani .
Dl. Petrovici prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate.
D-na secretar- eu propun să fie amânat proiectul de hotărâre pentru a fi verificată pășunea.
Dl. Tofan – suntem de accord.
Dl. Mocanu – cine folosește terenul?
Dl. Hazu- arendașii.
Supus la vot proiectul de hotărâre se adoptă cu 7 voturi pentru. și 4 voturi împotrivă (dl. Tofan,
dl. Mocanu , dl. Diaconu și dl.. Hazu )
Președintele de ședință prezintă cel de-al patrulea proiect de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici actualizați la data de 20.10.2021 ai investiției “ CONSTRUIRE
DISPENSAR UMAN , SAT CIOCANI, COMUNA CIOCANI, JUDEȚUL VASLUI “ și
referatul de aprobare .
Dl. Primar - această sumă de 136..727, 92 lei cu TVA trebuia plătită de la bugetul local , O.G.
15 /2021 .
Dl. Hazu – nu-i nici o cărămidă acolo, nici un fir de ciment nu-i. acolo.
Dl. Primar – aeasta sumă de 136..727, 92 lei cu TVA trebuia plătită de la bugetul local, OG
15/2021 vine în ajutorul primăriilor și acordă niște sume pentru finalizarea lucrărilor , achitarea
debitelor către societățile respective . Prin OUG 93/2021 am aprobat, înainte mărirea la materiale ,
acum Guvernul a dat o altă OG, prin care spune că toate datoriile de la bugetul local pe investiții
prin PNDL se dau de la bugetul de stat , deci noi nu mai dăm bani de la bugetul local pentru
dispensar, banii din bugetul local .
Dl. Mocanu – cine a evaluat coeficientul de finalizare al clădirii?
Dl. Primar- avem specialiști în contracte .
Dl. Mocanu –s-au luat în calcul și întârzierile?
Dl. Primar- contactați dirigintele de șantier și firma respectivă, vă vor da explicații..
Dl. Mocanu – s-au luat în calcul și întârzierile?
Dl. Primar- absolut tot.
Dl. Mocanu –are process-verbal pe motive obiective de ce s-a întârziat?
Dl. Primar- în spatele acestor întârzieri există niște explicații.
Dl. Mocanu- scrise sau vorbe?
Dl. Primar- scrise .
Dl.Mocanu- unde sunt?
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Dl. Primar – luați legătura cu dl. Ing. Chiper. Dl. ing. Chiper, dirigintele de șantier, poate veni,
dacă solicitați în scris să vă explice.
Dl. Mocanu – trebuia să veniți cu motivația întârzierii construcției . Nu e correct, el trebuia să
aibă un anumit coefficient, de acum încolo trebuia plătit .
Dl. Primar – când am avut control de la Curtea de Conturi , dumnealui , dirigintele de șantier, a
venit și a explicat situația din teren , poate veni și acum dacă solicitați lucrul ăsta în scris cu o
adresă către dumnealui și vine.
Dl. Mocanu - nu e correct, el trebuia să aibă un anumit coefficient, de acum încolo trebuie
plătit.
Dl primar- de ce nu faceți adresă sa vă explice dirigintele de șantier, este specialist în
construcții, eu nu știu.
Dl. Hazu- d-voastră v-ați asumat și dispensarul., noi vă întrebăm pe d-voastră care v-ați asumat
lucrarea..
Dl. Primar- eu mi-am asumat și răspund. Nu mai plătim banii din bugetul local ci ne dă
Guvernul banii..Unde vedeți partea proastă a lucrurilor?
Dl. Mocanu – pentru că el îmi pune să plătesc restanțe din urmă pentru că el a avut termen de
finalizare .
Dl. Primar- orice lucrare se poate prelungi prin act adițional.
Dl. Mocanu – are o motivare ?
Dl. Primar- da.
Dl. Mocanu – unde este?
Dl. Primar – o solicităm noi în scris.
Dl. Tofan – devizul de ce s-a modificat?
Dl.Mocanu – nu trebuia să vină în Consiliul local să dezbată motivarea?
Dl. Primar- din cauza scumpirilor se modifică toate.
Dl. Tofan –dacă mai durează 2 ani de zile se va scumpi în continuare?
Dl. Primar- nu-i vina noastră.
Dl. Tofan – cine plătește pentru treburile astea?
Dl. Primar- Guvernul.
Dl. Mocanu – întârzierile sunt vina Guvernului sau a constructorului?
Dl. Primar – aici nu se plătesc penalizări din cauza întârzierilor la lucrări .
Dl. Mocanu – ce motivează legea?
Dl. Hazu – OG 15/2021 spune că se ajustează prețurile aferente materialelor prin aplicarea
unui coefficient de ajustare? N-aveți nici un material, aici, aveți obținerea și amenajarea teritoriului
, studii de specialitate, expertize tehnice și de audit, asistență tehnică, consultanță, nu-i nici un
material aici, nu-i nici un ciment, nu-i nici o cărămidă , nu-i nimic , asta vă întreb , luminati-mă ,
m-ați făcut prost dimineață dl. primar.
Dl. Primar- dl. Cristi hârtia asta care o vedeți aicea este déjà ajunsă la Minister.
Dl. Mocanu – nu-mi explica că-s la Minister, explică-mi ca om , cetățean ca să înțeleg.
Dl. Hazu – ați citit pe ce se dau banii dl. Lăzărescu?
Dl. Lăzărescu – cum face fără cărămizi?
Dl. Mocanu- domnul a spus că din banii ăștia nu s-a cumpărat nici o cărămidă, deci numai
pentru studiu , șmecherii din astea ca să ia banii.
Dl. Hazu – astea au mai fost plătite odată , le mai plătim o dată cu majorarea . Nu cumpărăm
materiale din banii ăștia, asta nu înțeleg eu, luminați-mă. .
Dl. Mocanu – studiile s-au făcut la început , i-am dat un ban și rămîne pănă la final .
Dl. Hazu - nu se începe nici o lucrare fără studiile astea, fără banii ăștia și se plătesc primele.
Dl. Mocanu – studiile astea nu s-au mai scumpit odată, ca la piață.
D-na contabil – aceste majorări care sunt plătite conform OG 15/2021 nu sunt prevăzute pe
părțile de cheltuieli , respectiv pentru obținerea amenajamentului , pentru proiectare, astea au fost
făcute la începutul proiectului , acum s-a actualizat restul lucrărilor care urmează să fie effectuate ,
pe care d-voastră le aveți în deviz în spate , doar atât , este o indexare cu indicele de inflație , nu se
indexează nici un proiect tehnic , nici o cheltuială cu studii de teren , nici cu nimic , doar părțile de
lucrare care au rămas neexecutate atât. Aceste documente au ajuns la MDRAP; au fost studiate de
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specialiști , pentru ca noi la final vom avea vizita acestor specialiști , și vom primi banii finali de la
ei , a -2-a tranșă pentru acest dispensar noi am primit-o săptămîna trecută , dacă documentele nu
erau în regulă, s-au nu erau valabile , probabil că nu primeam banii.
Dl. Hazu – eu n-am zis că nu sunt valabile, eu am cerut niște explicații.
D-na contabil -aceste indexări s-au făcut la inflație și este un coefficient calculat și este doar pe
restul de lucrări care au rămas de executat la dispensar, nu este pe toată valoarea , nu s- a indexat
toată valoarea.
Dl. Mocanu- pe materialele care mai trebuiau folosite, nu?
D-na contabil- aceste lucrări care au rămas de executat se văd cu ochiul liber care au rămas de
executat, pînă la finalizarea proiectului , dacă s-au întârziat aceste lucrări, probabil sunt niște
motive reale și sunt scrise , nu s-ar fi dat banii , fără motive scise de către Minister . Aceste
documente care vi s-au prezentat nu spun câte cărămizi sunt , etc. Acest proiect este legal , este
majorat cu coeficientul de inflație care este solicitat de Guvern , Guvernul vine în ajutorul
primăriilor, pentru că spune că primăriile nu mai au bani și prin această OG 15/2021 , iar banii care
rezultă prin majorarea prin coeficientul de inflație îl dă Guvernul, adică nu suportăm noi din bugetul
local.
D-na contabil- acum noi ce facem, nu acceptăm proiectul, că nu vrem să ne dea Ministerul bani.
Dl. Mocanu- asta ați înțeles d-voastră că vrem noi?
.
. D-na contabil –această sumă de 136.727,92 lei cu TVA se va plăti de Minister . În momentul în
care se va face tranzacția vom veni în Consiliul local și vom arăta cum s-au primit banii.
D-na contabil- aceasta este doar pe diferența de lucrări care a rămas de executat, pentru că s-au
indexat manopera, etc
Dl. Primar- nu are nici o legătură cu proiectarea, cu amenajarea terenului.
D-na contabil –devizul din spate, studiile s-au plătit la începutul proiectului.
Dl. Mocanu – numai că s-au trecut aici .
D-na contabil- un proiect cuprinde proiectare, etc.
Dl. Mocanu – de ce nu există un contract ferm între Primărie și constructor?
D-na contabil – există un contract între Primărie și beneficiar , și constructor, a intervenit,
urmează să se facă act adițional pentru suma respectivă , s-a făcut actul adițional pentru prelungirea
contractului și pentru această sumă care va intra de la Minister .
Dl. Mocanu – e vorba de bani, de întârzierea lucrărilor și de ce n-a dat la termen lucrarea .
D-na contabil- situația de lucrări care a fost dată la Minister și pentru care noi am primit banii
săptămâna trecută , acolo au fost trecute cu deviz de lucrări, cu toate lucrările care s-au făcut pentru
această tranșă .
Dl. Mocanu – ce a motivat pentru întârziere? Noi nu știm nimic.
Dl. Primar – în contract există un punct unde scrie forța majoră , care înseamnă anumite
aspect legate de angajați , unii pleacă , unii vin .
Dl. Hazu – nu-i problema noastră. A fost licitație nu? S-a licitat, și-a asumat riscuri când s-a
licitat.
Dl. Primar – si-a asumat riscuri cu această clauză , nimeni nu-ți face un contract care să spună
mâine îți dau lucrarea la gata. Pandemia, autostrăzile, spitalele, alte lucrări , majorarea de materiale.
Dl. Mocanu – omul are o justificare scrisă , nu?
Dl. Hazu –nu licitez, îmi iau marje. Acum plătim mai mult decât au plătit ceilalți, pentru că
alții și-au luat marje.
Dl. Mocanu – ăsta decartează undeva.
Dl Hazu – contractual e legal, finalizarea , dacă trebuia finalizat pe 5 octombrie și abia este la
jumate, contractual e legal.
Dl. Primar- dacă era o problemă nelegală nu exista această posibilitate.
Dl. Mocanu –există posibilitatea să fie acte nereale, să fi avansat ca să primim bani nelegal?
Dna contabil- nu. Nimeni nu se joacă cu fondurile europene ca să primească bani. Nimeni nu
trimite acte false și răspunderea este a ordonatorului principal de credite. Nu există așa ceva.
Dl. Mocanu – eu vă cred , că d-voastră sunteti foarte corectă.
D-na contabil- documentele au fost trimise în luna iulie, când m-am angajat eu și banii au fost
primiti în octombrie. Au durat 3 luni de zile ca să fie verificate aceste documente .
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D-na contabil -eu am semnat documentele ,eu nu îmi asum documente care să nu fie legale.
Dl. Mocanu – au venit cu motivarea de prelungire a contractului în Consiliu? A venit
vreodată, eu nici nu-l cunosc .
D-na contabil- toate contractele care se încheie într-o Primărie, pe bază de achiziție publică,
că-s pe fonduri europene , sau nu , dacă suportă o prelungire a contractului printr-un act adițional,
nu cred că trebuie să vină constructorul și să spună..
Dl. Hazu- n-ați înțeles întrebarea.
Dl. Hazu – dispensarul trebuia să fie gata pe 5 octombrie. Trebuia să vină să spună, nu pot
să termin dispensarul pe motivele astea.
Dna contabil- s-a încheiat act adițional și ne-au dat alt termen de finalizare.
Dl, Tofan – unde-i actul adițional?
Dl. Primar- nu trebuie aprobarea Consiliului local pentru actul adițional , pentru că dacă
trebuia aprobarea Consiliului local eu nu –mi puteam permite să nu vin în Consiliul local.
D-na contabil- banii vin de la MDRAP.
Dl. Mocanu – dacă nu trebuie aprobare de la Consiiliul local , pentru ce vii pentru aprobare?
Dl. Primar- actul adițional a fost trimis la MDRAP.
D-na contabil- actul adițional nu se prelungește, nu se semnează pînă ce nu avem aprobarea
de la Minister, pentru că banii vin de acolo.
Dl. Hazu – nu sunt împotrivă.
Dl. Primar- vă dau un exemplu de pe timpul d-lui Munteanu, nu a acceptat un act adițional de
prelungire a contractului, grădinița nu a putut fi finalizată pentru că nu au fost bani , nu s-au alocat
bani.
Dl. Tofan – mai trebuie alți bani pînă la finalizare, cât mai durează finalizarea, vreo 10 ani?
Dl. Mocanu – eu nu sunt de accord cu politica asta, dăm bani, noi aprobăm bani, dar
justificare din partea constructorului nu.
Dl. Hazu- nu-i vina constructorului, nu-i cere justificare .
Dl. Mocanu – e vina primarului.
Dl. Mocanu- mă trage la răspundere de bani, dar nu mă întreabă nimic de construcție, e
logic?
D-na contabil- nu-i adevărat, când depui tranșa de plată ai în spate procentul de realizare a
investiției, ai devize, sunt multe lucruri în spatele unei solicitări de plată.
Dl. Hazu – dl. primar vine numai cu exemple negative dar sunt și exemple pozitive, care au
terminat înainte de termen, de ăia nu spune niciodată nimic.
Dl. Tofan – mai trebuie niște bani.
Dl. Mocanu – se mușamalizează.
D-na contabil- noi tot în baza unor devize de lucrări și a unor situații vom primi banii. În
momentul în care vom trimite această hotărâre la Guvern noi vom primi banii.
D-na contabil prezintă raportul compartimentului contabilitate .
Dl. Petrovici prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate.
Supus la vot proiectul de hotărâre se adoptă cu 8 voturi pentru. ,2 abțineri (dl. Tofan, dl.
Diaconu ) și un vot împotrivă( dl. Mocanu)
Dl. Hazu – d-na contabil este legal ca la email-ul primăriei să aveți acces numai d-voastră și
dl. primar atât?
D-na contabil – eu de când am venit mi-am făcut mail-ul meu personal pentru primărie în
care primesc toate comunicările de la Finanțe, de la statistică , DSP, raportările care le fac eu.
Dl. Hazu – dar toți funcționarii?
D-na contabil- funcționarii ar trebui să aibă email-uri proprii, să-și facă mail-uri proprii.
Dl. Hazu –așa spune legea?
D-na contabil- da, spune legea că poate să-și facă .
Dl. Hazu – funcționarii au acces la mail-ul Primăriei sau nu ?
D-na contabil- mail-ul care este pe Primărie este al d-lui primar.
D-na secretar și dl. Hazu – mail-ul nu este al primarului, este al Primăriei.
Dl. Tofan – credeți d-voastră că persoanele de la Vaslui care trimit, Judecătoria care trimite ,
îl ia email-ul fiecare angajat?
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Dl. Hazu –eu v-am întrebat dacă angajații au accces , si nu mi-ați dat nici un răspuns.
Dl. Tofan – credeti că Judecătoria trimite pe email-ul fiecărei persoane?
Dl. Primar- dacă o adresă care vine de la o instituție a statului vine pe adresa Primăriei și
nu ajunge la un angajat al primăriei eu sunt cel care răspunde.
Dl. Hazu – e problemă de transparență , nu de răspundere.
D-na secretar- eu cred că încă nu este dictatură în primărie.
Dl. Mocanu – există suspiciuni.
Dl. Tofan – ar trebui să aibă acces toți angajații Primăriei la mail-ul primăriei, nu la email-ul
d-voastră personal. .
D-na secretar- de ce aveți numai d-voastră și dl. Primar acces la email-ul primăriei?
D-na contabil- dacă un funcționar solicită unui departament sau solicită urgent niste
informații , de ex. care trebuie date urgent pentru programul Anghel Saligny și care nu trebuie să
aștepte și acel funcționar stă picior peste picior și spune că nu are chef astăzi , vi le fac luni, mi s-a
întâmplat mie personal și să nu mi se comunice. Eu nu sunt agreată de restul angajatilor din
Primărie.
Dl. Mocanu – d-voastră sunteți de la resurse umane? Eu vă dau un sfat , faceți-vă un
comportament plăcut si toată lumea o să colaboreze cu d-voastră.
D-na contabil- am un comportament plăcut, eu nu deranjez pe nimeni, dar pentru faptul că pe
anumiti angajați i-am scos din confortul în care erau , m-am confruntat cu probleme de comunicare.
Dl. Mocanu – în ce calitate i-ai scos dumneata din confortul în care erau? Esti șefa lor?
D-na contabil – m-am confruntat cu probleme de comunicare.
Dl. Mocanu- ați raportat cuiva?
D-na contabil- da , am raportat în scris.
Dl. Tofan – avem o problemă cu angajații Primăriei.
D-na secretar- de când a venit contabil în Primărie nu știe decât să facă referate, să sune la 11
ca să se dea amenzi de Politie anumitor angajați, consilieri.
Dl. Tofan – dl. Lăzărescu de câte ori ați venit la Primărie d-voastră?
Dl. Lăzărescu – cînd am nevoie.
Dl. Tofan – știți ce se întâmplă în Primărie?
Dl. Lăzărescu – ce se întâmplă?
D-na secretar- d-na contabil de când a venit în Primăria Ciocani nu știe decât să-mi facă mie
referate, să vină să mă facă cu ou și cu oțet, mie mi-ar fi rușine în locul d-voastră să mă prezint în
fața unui Consiliu local , nu aveți rușine, pentru asta ați venit în Primăria Ciocani ? Ar trebui să vă
fie rușine.
Dl. Mocanu – d-na contabil mă tem că sunteți folosită și faceți un lucru rău.
D-na contabil- ne vom întâlni în comisia de disciplină.
Dl. Tofan – la Legea 61, d-voastră știți ce înseamnă tulburare la d-voastră d-na contabil?
Când sunați la 112 pentru orice reclamație .
Dl. Primar- către d-na contabil , vă rog frumos să plecați la d-voastră în birou.
Dl. Tofan - când sunați la 112 și spuneți că sunteți agresată , ce înseamnă la d-voastră că
sunteți agresată?
D-na contabil- eu nu răspund decât în fața organelor abilitate , nu vă răspund d-voastră.
Dl. Mocanu – vedeți ce atitudine aveți?
Dl. Tofan – dacă d-voastră ați venit aici ca să faceți ce vreți d-voastră! Stați liniștită în banca
d-voastră că-i mai bine.
Dl. Mocanu – atitudinea d-voastră , de aia nu vă asimilează colegii d-voastră.
D-na contabil- vom vedea.
Dl. Tofan – stați liniștită în banca d-voastră , că-i mai bine.
Dl. Lăzărescu – discuțiile astea sunt la proiectul de hotărîre?
D-na secretar- da, dar discuțiile dumneaei sunt la proiect.
D-na Giușcă – vă rog frumos ordinea de zi.
Dl. Tofan – d-na Giușcă dacă d-voastră mâine veniți la un angajat al Primăriei și cereți niște
explicații unui angajat al Primăriei și vă sună la 112, ce faceți d-voastră?
Dl. Mocanu – dacă sunt numai eu cu el, nu există martori.
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D-na Giușcă – sunt camere de luat vederi.
Dl. Tofan – avem filmări pe telefon.
D-na Giușcă – sunt probleme care se rezolvă cu autoritățile, acolo se dau declarații .
Dl. Mocanu – în cazul meu primarul blochează amenzi de 200 milioane pentru că-i face
favoruri electorale. Îl dau în judecată, mă duc la Parchet.
Dl. Tofan – d-na contabil este plătită din banii noștri.
D-na Giușcă – există un clinci între d-voastră și ea, este cale legală să rezolvați.
Dl. Tofan - nu există nici un clinci .Nu este plătită nici de primar , nici de viceprimar din
banii lor personali., ci din bani publici.
Președintele de ședință prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și
a devizului general pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE PRIN ASFALTARE
DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CIOCANI, JUDEȚUL VASLUI “, în
vederea finanțării din surse legal constituite , prin Programul național de investiții “ Anghel Saligny
“, din buget local, alte fonduri guvernamentale , fonduri europene nerambursabile și referatul de
aprobare .
Dl. Lăzărescu – care sunt drumurile dl. primar?
D-na Giușcă – scrie în material.
Dl. Hazu – scrie d-na Filica, dar scrie drumul 1, drumul 2, drumul 3 , dar cine știe care-i
drumul 1, 2, 3.
D-na Giușcă – să-i dăm cuvântul d-lui primar și ne explică.
Dl. Lăzărescu – care-i diferența de la bugetul de stat și bugetul local?
Dl. Primar- scrie acolo, cât este de la bugetul de stat și de la bugetul local, de ex. 483.679,48
lei (inclusiv T.V.A.)..
Dl. Mocanu – îi din bugetul local, când se face proiectul Anghel Saligny se dă numai pentru
lucrarea respectivă, iar formalitățile, documentele trebuie să le plătească Primăria?
Dl. primar– azi aprobăm aceste proiecte, ele ajung la MDRAP prin programul Anghel Saligny
, Ministerul poate să spună așa , la nivel de țară , avem o problemă, sunt mai multe societăți dar
puțini bani și atunci e posibil ca MDRAP să spună , la Ciocani , în loc de 8 km pentru finanțare o să
spună ,dăm doar 3 km , primim înapoi un răspuns la cererea noastră de finanțare . Pe suprafața
modernizată prin asfaltare , dacă Ministerul spune, vi s-a aprobat cererea de finanțare pentru
lungimea de 3,5 km sau toți , venim după aceea cu altă hotărâre de Consiliu local în care cu
documentația tehnico-economică , cu tot ce înseamnă documente , pentru că noi acum nu facem
plăți , nimic, după care aprobăm toți indicatorii tehnico –economici la suprafața aprobată de Guvern
, la lungimea aprobată de Guvern , dacă rămîne așa aprobăm încă o dată acel deviz, pentru că acolo
venim cu partea noastră de cofinanțare de la bugetul local .
Dl. Mocanu – este obligatorie partea de cofinanțare?
D-na secretar- aveți în deviz cofinanțare din buget local. Cine aprobă cererea de finanțare , că
ați pus-o spre aprobare în Consiliul local .
Dl. Primar- cererea de finanțare o aprobă Ministerul care va pleca cu această hotărâre de
consiliu local .
D-na secretar- de ce ați scris în titlul proiectului aprobarea cererrii de finanțare de către
Consiliul local? Nu o aprobă Consiliul local cererea de finanțare!
D-na secretar- dacă nu veți avea bani în bugetul local ce faceți?
Dl. Primar- noi nu avem bani în bugetul local pentru nici o investiție, când am făcut 6,5 km de
asfalt .
D-na secretar- pe care nu i-ați terminat? Ați terminat drumurile asfaltate, nu le-ați terminat!
Dl. Mocanu- o batjocură de poduri ați făcut. Ați făcut șanțurile în amonte mai largi și în naval
mai înguste.
Dl. Hazu- ați acoperit toate drumurile din comună?
Dl. Primar- prin PNDL.
Dl. Hazu – nu , ăsta cu asfaltul, dar inclusiv unde stau și eu acolo? Aici ați specificat 3
drumuri la Crâng atât , bani o să fie, o să fie zeci de miliarde , nu o să le cheltuim noi pe toți.
Tot ce o să trimiteți o să vă aprobe, nu ne legăm că o să trimitem numai 3 în loc de 5 km, etc
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Care drumuri ați hotărât d-voastră din Crâng că merită asfaltate? Aici este strada 3, srada 4 și
drum sătesc .
Dl. Primar- îl întrebăm pe dl. Ing. Turcu.
Dl. Hazu- eu sunt direct interesat, marea majoritate stau la asfalt . Eu cu dl. Lăzărescu nu
stăm la asfalt, stăm pe un drum de ăsta de care nu o să beneficiem de asfalt pentru că nu-i trecut
aici. Aici este un interes personal.
Dl. Primar – o să fie trecut etapa următoare.
Dl. Hazu – s-ar putea? Asta ca să vadă și dl. consilier Lăzărescu cât suntem de deștepți.
Dl. Hazu- 900 metri în Crâng și restul în Ciocani și Crângu-Nou atât.
Dl. primar- nu vi se pare correct ca și la Crângu-Nou să se pună 1 km de asfalt.
Dl. Hazu – de ce dl. primar n-ați pus și acolo când ați pus la Crâng ? De ce n-ați pus și în
Crângu-Nou cu PNDL –ul vechi?
Dl. primar – pentru că din 8 km ni s-au aprobat 5 km.
Dl. Hazu – acum sunt 90 miliarde de la Uniunea Europeană, cum nu cheltuim nici 10, suntem
15 martori aici de față.
Dl. Lăzărescu – astea sunt bătute în cuie drumurile astea?
Dl. Hazu – sunt bătute în cuie dl. Lăzărescu. Toți care au votat PSD-ul sunt trecuți aici cu
drumurile lor. Astea sunt drumurile, care au votat PSD-ul atât.
D-na Giușcă – care este drumul sătesc la Crâng în lungime de 361 m ?
Dl. ing. Turcu- e âla de pe vale, care urcă .
Dl. Hazu – unul o să fie la dl. Toader , ăla este drumul sătesc. Cine le-a prins dl. inginer?
Dl. Hazu - dl. primar, nu?
Dl. Hazu – în Harghita este asfalt în câmp de 20 de ani.
Dl. Lăzărescu – am o rugăminte, o propunere, să dau citire la drumuri și să ne spună care
sunt?
Dl. . Hazu –dacă fiecare dăm cum vrem haideți să dau și drumul meu.
Dl. Lăzărescu – nouă ne spuneți exact care sunt drumurile?
Dl. Hazu- și care au fost criteriile, pentru că a fost un interes local aici. Ce interes local are
unul mai mult ca celălalt?
Dl. Primar- drumul sătesc – acolo nu-i nici un interes.
Dl. Hazu- haideți să vă votez , îmi puneți și mie asfalt? Dați-mi să vă votez tura viitoare .
Dl. Hazu- De ex. strada 10 , ce interes local are mai mult decât unde locuește dl. Toader acolo?
Dl. Hazu – vrem să știm și noi interesele astea locale și nu sunt limitate ? Dacă nu sunt
limitate ,haideți să le prindem pe toate. Dar nu, numai ăia care au votat PSD-ul atât.
Dl. Mocanu- dl. primar mi-ați trimis o înșttiințare acasă , am o supărare.
Dl. Hazu – să ne explice care-s drumurile?
Dl. Lăzărescu- eu vreau să știu care sunt drumurile.
Dl. primar- explică care sunt drumurile de la Crâng.
Dl. Tofan –strada nr. 8 care este?
Dl. Turcu- este strada de la dl. vice.
Dl.Lăzărescu- strada nr. 13?
Dl. primar- în momentul în care mi se aprobă toată această suprafață de teren și un drum nu
este întabulat și nu este trecut , îl trec în domeniul public și-l bag la modernizare.
Dl. Hazu- nu o să vă votez, nu o să mi-l modernizați și nu o să am nevoie. Aici sunt numai
drumurile votanților PSD. Nu mă contraziceți.
Dl. primar- în comunele unde nu s-au putut asfalta pentru că nu au putut intra utilajele s-a făcut
betonrea drumurilor și n-au rămas străzile în lut.
Dl. Tofan – strada nr. 4 la Crâng?
Dl. Mocanu – unde asfaltați străzile faceți o rigolă de scurgere că mă inundă .Mi-am făcut eu
șanț betonat , digul l-am făcut ca să mă protejez.
Se prezintă străzile prevăzute în domeniul public al comunei , din Monitorul Oficial, care vor
fi asfaltate.
Dl. primar- n-am făcut discriminări, sunt și pe la Prodan Paula, pe la d-na Tofan, pe la Darie
Ionel, fostul viceprimar.
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Dl. primar- o să venim cu un proiect de hotărîre că o să băgăm în construcție un pod care face
legătura între Crângu-Nou și Ciocani.
Dl. Mocanu- este unul, îl extindeți pe âla?
Dl. primar- da, aia este punte pietonală , este vorba de cel pe care se duce microbuzul. Nu fac
nimic de capul meu, fără specialiști.
Se prezintă raportul contabil.
D-na Giușcă prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate.
Supus la vot proiectul de hotărîre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general
pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUMURI DE
INTERES LOCAL ÎN COMUNA CIOCANI, JUDEȚUL VASLUI “, în vederea finanțării din
surse legal constituite , prin Programul național de investiții “ Anghel Saligny “, din buget local,
alte fonduri guvernamentale , fonduri europene nerambursabile se adoptă în unanimitate de voturi
Președintele de ședință prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru
anul 2021- luna octombrie ( rectificarea a-III-a) și referatul de aprobare .
D-na contabil prezintă raportul compartimentului contabilitate.
D-na contabil- rectificarea care s-a făcut acum în octombrie s-a făcut în baza a 2 adrese primite
de la Finanțe , una de la ANAF prin care ni se acordă 50 mii lei, cote defalcate din TVA , acesti
bani i-am dus pentru salariile asisenților personali , pentru că am solicitat bani de luna trecută de la
Consiliul Județean și nu am primit și i-am dus pentru luna asta, în capitolul de salarii pentru
asistenți personali și indemnizații , apoi 70517 lei au venit prin OG nr. 97 , au fost niste plăți care ni
s-au acordat ca facilitate tot de către Ministerul Finanțelor pentru plata arieratelor pentru cei care
aveau datorii la 31.07.2021 . Întrucât am avut câtiva furnizori care aveau datorii către bugetul de
stat la 31.07. , am făcut o solicitare către Finanțe , pentru aprobarea plăților, banii au venit de la
Minister , banii nu s-au dat din bugetul local , valoarea totală a fost de 120.517 lei de rectificare a
bugetului pentru luna octombrie .
Dl. primar- atâția bani am primit de la Guvern, 50 mii lei.
Dl. Hazu- foarte rău, atâta valoare avem. Asta-i valoarea noastră.
Dl. primar- toate comunele PSD au primit cite 50 lei.
Dl. Hazu- Anghel Saligny este proiect liberal.
Dl. primar – nu , este proiect comun.
D-na Giușcă prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate al Consiliului local.
Dl. primar- o paranteză, s-a aprobat de Comisia europeană planul national de redresare și
reziliență în valoare de 3 mld și ceva de euro , bani care vor fi la dispoziția Guvernului începând din
decembrie , care vor fi repartizați la Prefecturi, Consiilii Județene și în teritoriu, putem să mai
depunem încă o dată proiectul de gaz pentru finanțare, pentru că la nivel de gaz este o investiție
enormă , nu poate suporta nici bugetul de stat daramite bugetul local, acolo se vor regăsi acei bani
pentru gaz la toate UAT –urile din țară. Coloana de gaz metan nu va costa nimic pentru cetățeni, va
trece gratis prin poarta lor , cetățenii vor plăti doar de la apometru la interior atât .
Dl. Mocanu- nu avem putere de cumpărare.
Supus la vot proiectul de hotărîre de rectificare a bugetului local se adoptă cu 8 voturi pentru
și 3 voturi împotrivă( dl. Tofan, dl.. Diaconu, dl. Mocanu). .
Președintele de ședință prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de
deszăpezire şi combaterea poleiului pe drumurile din administrarea comunei, în perioada de iarnă
01 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 și referatul de aprobare .
D-l viceprimar prezintă raportul compartimentului de resort.
Dl. Petrovici prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate.
Supus la vot proiectul de hotărîre privind aprobarea programului de deszăpezire şi combaterea
poleiului pe drumurile din administrarea comunei, în perioada de iarnă 01 noiembrie 2021 – 31
martie 2022 se adoptă cu 10 voturi pentru și 1 abținere( dl. Tofan se abține) .
Dl. Hazu – am cumpărat 16 coșuri de gunoi, ca să le puneți pe străzi , de ce nu le puneți dl.
vice , ca să nu mai arunce omul gunoi pe jos.
Dl. viceprimar- o să le punem. Am pus la biserică 2 coșuri de gunoi.
Președintele de ședință prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin
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material/financiar Parohiei comunei Ciocani, judeţul Vaslui, reprezentată de preot paroh Popa
Corneliu și referatul de aprobare.
Dl. Hazu – nu mai dăm la revizie la becuri și dăm la clopot.
Dl Tofan –clopotul va fi de 3586 euro da?
Se prezintă raportul compartimentului de resort de dl Năstase.
Dl. primar- da.
Dl. Năstase prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate.
Dl. primar- primii bani care se vor primi de la Cosiliul Județean vor fi pentru Parohia Ciocani.
Supus la vot proiectul de hotărîre privind aprobarea acordării unui sprijin material/financiar
Parohiei comunei Ciocani, judeţul Vaslui, reprezentată de preot paroh Popa Corneliu se adoptă în
unanimitate de voturi.
Președintele de ședință prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a
devizului general pentru obiectivul de investiții “ÎNFIINȚARE REȚEA DE ALIMENTARE CU
APĂ ÎN COMUNA CIOCANI, JUDEȚUL VASLUI “, în vederea finanțării din surse legal
constituite , prin Programul național de investiții “ Anghel Saligny “, din buget local, alte fonduri
guvernamentale , fonduri europene nerambursabile și referatul de aprobare.
Dl. Hazu – dl. primar să înțelegem că a fost aprobat și proiectul, dacă trecem acum la studiul
de finanțare și la deviz.
Dl. primar- acum aprobăm devizul general , îl trimitem la Anghel Saligny și ne spune de acolo
dacă ni s-a aprobat , dacă primim aviz favorabil , după aia , etapa următoare începe documentația
tehnico-economică .
Dl. Hazu- și dacă în loc de 23 de milioane, ies 70 milioane , ce facem? Ei ne aprobă 23 , noi ce
facem?
Dl. primar- în situația în care cererea nu trece , nu dăm nici un ban înapoi.
Dl. Hazu – aici nu scrie valoare estimativă, ci valoare totală.
Dl. primar- am renunțat fără nici o problemă. Poate să îmi aprobe pînă în decembrie Anghel
Saligny, noi urmăm procedurile cu documentație, cu analize, cu tot ce trebuie , se scoate la licitație ,
urmează procedura de licitație la nivel național .
Dl. Hazu – pe ce sumă licităm?
Dl. Primar- pe asta.
Dl. Hazu – de unde este scoasă suma asta?
Dl. primar- e făcută de proiectant.
Dl. Hazu- deci avem proiect?
Dl. primar- avem , da , ăsta e un deviz , după ăsta se face proiectul . În momentul în care
Anghel Saligny o să spună că este de accord cu acest deviz , ne apucăm să facem proiectul pe aceste
sume .
Dl. Hazu – de ce am pus numai 23 de milioane și n-am pus 100 de milioane, ca să fim siguri că
ne încadrăm în bani?
Dl. primar-astea sunt costurile. , asta-i valoarea. E posibil anul ăsta să ne aprobe acest deviz ,
facem proiectul , venim din nou în ședința de Consiliu local pentru că documentația tehnicoeconomică o trimtem la București , urmează procedura de licitație, unde avem o problemă ca la
asfalt .
Dl. Hazu- n-avem nici o problemă.
Dl. primar- e posibil ca procedura de licitație să dureze vreo 2 ani și în perioada asta de 2 ani
ne trezim că prețurile la materiale mai cresc și atunci suntem obligați de constructorul care cîștigă
licitația să actualizăm prețul de cost .
Dl. Hazu – ce înseamnă că constructorul ăsta sapă un șanț și pune o țeavă ?
D-na secretar- faceți aducțiune de apă în toată comuna , păi în Crâng avem alimentare cu apă.
Dl. primar- venim cu acel deviz și proiect care va fi pe sat Ciocani și Crângu-Nou.
D-na secretar- păi așa scrie ,în comuna Ciocani aducțiune cu apă.
Dl. primar- nu rămîne pe comuna Ciocani .Se poate considera ca lucrarea făcută în satul Crâng
să fie o lucrare de rezervă.
Dl. Hazu – nu vrem canalizare din bugetul local .
Dl. primar- dar nu-i de la bugetul local. Guvernul sau Consiliile județene sunt obligate să
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asigure cofinanțarea proiectelor la comune , pentru că o comună cu 1600 de locuitori nu poate
susține finanțarea a 4 mld. lei din bugetul local.
D-ra secretar- la Crâng ați cheltuit niște bani cu apa și n-ați terminat-o nici acum. Ori este
pentru toată comuna , ori este numai pentru satul Ciocani și Crângu-Nou?
Dl. primar- lăsați-o pentru toată comuna .
D-ra secretar- ați avut Curtea de Conturi și știți foarte bine că ați avut probleme cu banii,
cheltuiți cu alimentarea cu apă de la Crâng.
Dl. primar- nu am avut nici o problemă, nu mai spuneți aberații Nu mi s-a imputat nici un leu..
Se prezintă raportul contabil.
D-na Giușcă prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate al Consiliului local.
Supus la vot proiectul de hotărîre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general
pentru obiectivul de investiții “ÎNFIINȚARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN
COMUNA CIOCANI, JUDEȚUL VASLUI “, în vederea finanțării din surse legal constituite ,
prin Programul național de investiții “ Anghel Saligny “, din buget local, alte fonduri
guvernamentale , fonduri europene nerambursabile se adoptă cu 10 voturi pentru și 1 abținere (dl.
Tofan).
Președintele de ședință prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a
devizului general pentru obiectivul de investiții “ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN
COMUNA CIOCANI, JUDEȚUL VASLUI “, în vederea finanțării din surse legal constituite ,
prin Programul național de investiții “ Anghel Saligny “, din buget local, alte fonduri uvernamentale
, fonduri europene nerambursabile și referatul de aprobare.
Dl. Hazu- la reteaua de canalizare, în 23 de milioane , bănuiesc că-i cu stație de epurare, nu ? .
Dl. Diaconu- dl. viceprimar când va curge apa în partea ailaltă?
Dl. Mocanu – am vorbit cu părintele și a spus că pe conducta aia bagă aghiazmă.
Dl. Diaconu- nu va curge niciodată.
Dl. Hazu – nu vrem canalizare din bugetul local .
Se prezintă raportul contabil.
D-na Giușcă prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate al Consiliului local.
Supus la vot proiectul de hotărîre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general
pentru obiectivul de investiții “ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA
CIOCANI, JUDEȚUL VASLUI “, în vederea finanțării din surse legal constituite , prin
Programul național de investiții “ Anghel Saligny “, din buget local, alte fonduri uvernamentale ,
fonduri europene nerambursabile se adoptă cu 10 voturi pentru și o abținere( dl. Tofan) .
Președintele de ședință prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a
devizului general pentru obiectivul de investiții “ÎNFIINȚARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE
GAZE NATURALE ÎN COMUNA CIOCANI, JUDEȚUL VASLUI “, în vederea finanțării din
surse legal constituite , prin Programul național de investiții “ Anghel Saligny “, din buget local,
alte fonduri guvernamentale , fonduri europene nerambursabile și referatul de aprobare.
Se prezintă raportul contabil.
D-na Giușcă prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate al Consiliului local.
Supus la vot proiectul de hotărîre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general
pentru obiectivul de investiții “ÎNFIINȚARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE
ÎN COMUNA CIOCANI, JUDEȚUL VASLUI “, în vederea finanțării din surse legal constituite
, prin Programul național de investiții “ Anghel Saligny “, din buget local, alte fonduri
guvernamentale , fonduri europene nerambursabile se adoptă cu 10 voturi pentru și o abținere (dl.
Tofan).
Dl. Hazu – noi am votat în primăvară să ne țină contabilitatea o firmă, după ce a plecat d-na
Vasilica. Cine ține contabilitatea noastră și actele contabile, firma respectivă sau d-na contabil sau
amândoi ?
Dl. primar- avem un contract de colaborare cu SDG-ul .
Dl. Hazu – deci SDG-ul ne ține această contabilitate.
Dl. primar- această societate deține contracte cu jumătate din țară , pe lingă faptul că noi avem
o contabilă , noi avem și un program , lucrăm după un program, contabila lucrează după un
program.

.
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Dl. Hazu- deci plătim și firma de contabilitate și contabila, 2 salarii!
Dl. primar- da, firma o plătim pentru asistență plus program , e la nivel de țară.
Dl. Mocanu - și contabila se ocupă de contabilitatea Primăriei ?
Dl. Tofan – se mănîncă prea mulți bani.
Dl. Mocanu- știți ce înseamnă resurse umane , nu?
Dl. primar- nu avem resurse umane.
Dl. Mocanu- păi da , se ocupă ea.
Dl. Lăzărescu- întîi să faceți canalizarea!
Dl. primar- fii convins că așa se procedează. Dacă ni se aprobă apa, ni se aprobă și canalizarea.
Dl. Hazu- pariu că ântâi se aprobă asfaltul și după aceea apa?
Dl. Mocanu- când ați făcut proiectul ăsta cu asfaltarea v-ați consultat și cu oamenii?
Dl. Hazu- nu , nu s-a consultat cu nimeni.
Dl. primar- ce consultare să fac cu oamenii din comunitate?
Dl. Tofan – făceați o ședință. Cîte ședințe ați făcut cu oamenii domnule primar?
Dl. Hazu- nu sunteți Dumnezeu în sat aici! Vreți să fiți, dar…
Ordinea de zi fiind epuizată, președintele de ședință declară lucrările ședinței închise.

Președinte de ședință,
Lăzărescu Dorin

Secretar general,
Abaza Iosefina

